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Københavns Kommune har de se-
nere år præsteret det, mange andre
kun kunne drømme om: En befolk-
ningstilvækst på 10.000 indbyggere
om året. Samtidig er Aarhus vokset
med cirka 5.000 indbyggere hvert år,
nårman ser tilbage til 2016.
Men sidste år skete der noget. Dan-
mark blev ramt af coronapandemien,
og de ellers så stejle kurver for be-
folkningstallet i Danmarks to stør-

ste kommuner knækkede. I løbet af
2020 komder 5.777 flere indbyggere
til København,mens Aarhus voksede
med 2.768.
De to kommuner vokser dog stadig
suveræntmest sammenlignetmed
de 96 andre, menman skal kigge
andre steder i tallene fra Danmarks
Statistik, hvisman skal finde kom-
muner, der trods corona har evnet at
voksemere i 2020 end i 2019.

PANDEMIEN
SKUBBER TIL VORES
FLYTTEMØNSTRE
Den massive befolkningstilvækst i København og Aarhus var noget mere
beskeden sidste år. I stedet vokser kommuner som Horsens, Silkeborg og
Roskilde – og den tendens er kommet for at blive, lyder det fra eksperter.

tekst MADS BRANDSEN /// foto ULRIK TOFTE

42

Det er lykkedes i kommuner som
Horsens, Silkeborg, Vejle, Roskilde
ogHøje-Taastrup. Kommuner, som
direktør for Boligøkonomisk Vi-
denscenter Curt Lilliegren kalder
for ”lokale kraftcentre”.
– Der bliver ikkeændret på, at Kø-
benhavn og Aarhus er de kommuner,
der har størst befolkningstilvækst.
Men der er en række byer, der ligger
i oplandet til de store byer – eksem-



DANSKE KOMMUNER / NO. 7 / 2021 / BEFOLKNING /// 43

pelvis Silkeborg ogHorsens, Ros-
kilde ogHøje-Taastrup – som bliver
forstærket af, at de ligger tæt på
storbyen. De nyder godt af, at der er
god infrastruktur, så de, der arbej-
der i byen, let kan fortsættemed det,
siger han.

Familier rykker længere væk
Samtidig kanman se på tallene, at
småbørnsfamilierne, der er den
gruppe, der særligt forlader Køben-
havn, er tilbøjelig til at flytte endnu
længere væk end tidligere.Mange
flytter fortsat til nabokommuner
somRødovre ogHvidovre, men i
2020 erHøje-Taastrup den kommu-
ne i hovedstadsområdet, der har haft
den højeste befolkningstilvækst.
– Det er især forældre med børn på
0-3 år, der flytter til Høje-Taastrup,
og det er en ny tendens. København
og kommunerne tæt på København
afleverer indbyggere til kommuner,
der ligger længere væk end tidlige-

re, siger Curt Lilliegren.
I alt harHøje-Taastrup fået 970
flere indbyggere sidste år –mod blot
73 året før.
Selv omnogle børnefamilier ryk-
ker teltpælene op af stenbroen og
rykker til landkommuner, vurderer
Curt Lilliegren ikke, at der er et nyt
indbyggerboompå vej til en kom-
mune somLolland. Slet ikke. Ten-
densen vil stadig være, at det er de
større byer, der vokser.
– I dag stårmellem otte og ti procent
af boligerne i landdistrikterne tom-

me. Der er ikke befolkning til de hu-
se. Det er det samme billede, vi ser
andre steder i verden.Mindre byer
skrumper. Det er en konsekvens af
deindustrialiseringen – overgangen
til et samfund, hvor viden og service
er det, der driver væksten. Der er
langtmellem succeserne i et lille
land somDanmark, og det bliver
kun værre fremover, lyder det fra
Curt Lilliegren.

Forstæder vokser
Helt såmørke farvermaler Hans

TOP-5: KOMMUNERMED STØRST BEFOLKNINGSTILVÆKST (indbyggere)

20162016 20172017 20182018 20192019 20202020 20212021

København 11.297 11.000 10.807 10.116 8.936 5.777

Aarhus 4.393 5.045 4.737 4.911 4.651 2.768

Aalborg 2.511 1.621 1.621 1.754 1.763 2.412

Silkeborg 703 518 787 1.030 972 1.462

Horsens 1.375 1.294 568 772 596 1.263

KILDE: KOMMUNERNES BEFOLKNINGSTAL I 1. KVARTAL, DANMARKS STATISTIK.

BUND-5: KOMMUNERMED STØRST TILBAGEGANG I BEFOLKNINGEN

20162016 20172017 20182018 20192019 20202020 20212021

Frederiksberg 1.289 556 -627 -450 345 -628

Frederikshavn -131 110 -216 -153 -333 -615

Lolland -386 -353 -303 -367 -510 -566

Skive -2 -99 59 -375 -373 -426

Ringkøbing-Skjern 97 -117 -17 -75 -336 -412

KILDE: KOMMUNERNES BEFOLKNINGSTAL I 1. KVARTAL, DANMARKS STATISTIK.

Der er langt
mellem suc-
ceserne i

et lille land somDan-
mark, og det bliver kun
værre fremover.
Curt Lilliegen, direktør,
Boligøkonomisk Videnscenter
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Thor Andersen ikkemed. Han er
dr.scient. i kulturgeografi og forsk-
ningschef ved Institut for Byggeri,
By ogMiljø ved Aalborg Universitet
og peger på, atmindre bysamfund
måske kan få en renæssance.
– Vi var tilbage i 1970’erne vidne
til en desubarnisering, hvor folk
valfartede til små byer, fordi de var
draget af fællesskaberne. Det vil vi
måske se igen, for corona har lært
mange, atman kan en hel del på di-
stancen, siger han.
Han er dog enig med Curt Lillie-
gren i, at befolkningstilvæksten i
de kommende år hovedsageligt vil
være koncentreret om de største
bykommuner. Når flere og flere
aarhusianere flytter til eksempel-
vis Odder, kan det med tiden skub-
be til debatten om, hvor grænserne
skal drages på det kommunale
danmarkskort.
– Aarhus vil nok snartmærke effek-
ten af, at der er en forstadsudvikling
i gang. Odder udvikler sig stille og
roligt til en velstående forstadskom-
mune. Der kommer nogle spændin-
ger, hvor indbyggerne i forstæderne
har glæde af byens tilbud,men bor
og betaler skat i andre kommuner,
siger Hans Thor Andersen.
Aarhus Kommune blev i 1970 dan-
net af 19 sognekommuner og køb-
stadskommunen –men blev ikke
større under den seneste kommu-
nalreform i 2007.•mdbr@kl.dk

Der kom-
mer nogle

spændinger, hvor
indbyggerne i
forstæderne har
glæde af byens
tilbud,men bor
og betaler skat i
andre kommuner.
Hans Thor Andersen, dr.scient.,
forskningschef, AalborgUniversitet

Der er da ingen
tvivl om, at det
ermeget sjove-

re at åbne en børnehave,
end det er at lukke den.
Peter Sørensen (S), borgmester, Horsens




